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 هللا الرمحن الرحيمبسم 
نبينا حممد وعلى آله  عبده ورسوله على وصلى هللا وسلم وابركاحلمد هلل رب العاملني، 

وصحبه أمجعني، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له وأشهد أن سيدان حممدا عبده ورسوله 
 صلى هللا عليه وسلم، أما بعد؛

رمحه هللا  صفة الوضوء يف كالم الشيخ مرعي كنا وقفنا يف الدرس املاضي عند الكالم على
 تعاىل.

وهذا الدرس السابع من شرح منت )دليل الطالب(، ونبدأ هذه الليلة إن شاء هللا تعاىل بقول 
 الشيخ مرعي:

 .يف صفة الوضوءفصل: 
 وهذا الفصل الذي عقده املؤلف رمحه هللا تعاىل بني فيه صفة الوضوء الكامل.

                                                                                               :للوضوء حنن عندان نوعان
                                                                 ووضوء كامل  -2  وضوء واجب    -1

ا يصح به الوضوء، يعين: أتيت ، م: هو الذي تقتصر فيه على ما تصح به الطهارةالوضوء الواجب
ابحلد األدىن الذي لو نقصت عنه مل تصح طهارتك، وهذا يف الوضوء ويف الغسل ويف التيمم وحىت 

 يف الصالة، يف العبادات عموما، يف احلج وما إىل ذلك، أتيت ابلواجبات فقط.
وسنة(  وهذا هو الذي يقصد العلماء إىل بيانه عندما يقولون: )واجب، مستحب، أو فرض،

فإهنم ال يريدون التزهيد يف السنن، ال يريدون أن يضعف اتباع الناس للسنة، أو أن ضعف متسك 
 الناس ابلسنة؛ وإمنا يبينون رتب هذه األفعال ألمور:

: ألن الثواب على الفرض وعلى الواجب أعظم من الثواب على السنة، فيكون احلرص أوال
 عليه أشد.
التعارض بني الواجب والسنة نقدم الواجب؛ ألنه ال جيوز أن تقدم : حىت إذا حصل واثنيا

 .                                                                                        املسنون على الواجب عند التعارض
ه إال ماء الطهارة كلها، أو قل املاء بيده ما عندفلو مثال: ضاق وقت اإلنسان عن أن يستويف 

 يكفي لغسلة واحد يف الوضوء؛ يتوضأ به مرة واحدة، يغسل مجيع أعضائه غسلة واحدة.
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فهو لو كان ال يفهم الفرق بني الواجب ، لو غسل األعضاء ثالاث؛ سينفد املاء الذي عنده
واملستحب؛ سيقع يف إشكال؛ ألنه سيثلث املضمضة واالستنشاق وغسل الوجه وانتهى املاء مث 

وإمنا أييت اإلنسان هذا الفعل إذا كان جاهال.                                        هذا ال يقوله فقيه، يتيمم! 
أو كان الوقت ال يتسع لإلتيان بواجبات الصالة ومسنوانهتا، يعين لو قرأ مثال: الفاحتة وسورة من 

لإلمام كما قالوا( إىل طوال املفصل يف الفجر، وسبَّح اإلمام عشرة تسبيحات )أعلى التسبيح 
آخره، وأتى ابملستحبات كلها؛ خرج الوقت، ما بقي إال ثالث دقائق مثال على طلوع الشمس، 
فماذا يصنع؟ ثالث دقائق يعين لو اقتصر على الواجبات اي دوب يدرك الصالة كلها يف الوقت، 

ا يف الوقت، لكن استيقظ يف آخر الوقت نقول له: اقتصر على الواجبات حىت أتيت ابلصالة كله
 يف حال الَسَعة ال تفرط يف السنن.                

: كذلك أيضا يذكرون هذا من أجل أن تعرف ماذا يرتتب على ترك هذا الشيء من اثلثا
أحكام:                                                                                                           

ك الفرض؛ ال تصح به العبادة ال سهوا وال جهال وال عمدا.                                                      فرت 
وترك الواجب )عند التفريق بينه وبني الفرض كما فرقنا يف الطهارة والصالة واحلج(؛ ينبين عليه أن 

                                                 العبادة تصح لو ترك سهوا أو جهال وال تصح لو ترك عمدا.     
 وترك املستحب؛ تصح معه العبادة مطلقا.

فإذا فهمت هذا؛ تستطيع أن تفهم إذا حصلت هذه الصورة أمامك، شخص توضأ ومل يقل: 
بسم هللا، أو شخص توضأ ومل يغسل وجهه، أو شخص توضأ ومل يثلث األعضاء يف الغسل، ماذا 

كنت فقيها ستستطيع أن جتيب جوااب صحيحا، فتقول:                                                       تقول اآلن؟ لو  
من ترك التسمية عمدا؛ فإن وضوءه ال يصح عندان يف املذهب، ولو تركها سهوا او جهال؛ فوضوؤه 

                                              صحيح.                                                                 
ومن ترك غسل الوجه؛ مل يصح وضوؤه مطلقا ال عمدا وال سهوا وال جهال.                                                           

                                                  ومن ترك تثليث األعضاء واقتصر على غسلة واحدة ولو عمدا؛ فوضوؤه صحيح.                     
فانظر اآلن عرفت الفرق، وانبىن على هذا التفريق معرفة احلكم، وما الذي يرتتب على الرتك. 

وكذلك يف الصالة؛ من مل يقرأ سورة بعد الفاحتة عمدا أو سهوا أو جهال؛ فصالته صحيحة، ليس 
 يسجد للسهو؛ ألنه ترك سنة، فصالته صحيحة، لكن مكلفا أن يسجد للسهو، ال جيب عليه أن 
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لو ترك الفاحتة أو ترك آية من الفاحتة، أو ترك حرفا من الفاحتة؛ هذا ترك ركنا فال تصح صالته إال 
ابإلتيان هبذا الركن.                                                                                   

عندان؛ نقول: جيب عليه أن يسجد للسهو، أما إذا تركه عمدا؛ فصالته  ألوللو ترك التشهد ا
 إذا سهوا أو جهال؛ فيجب أن يسجد للسهو. ابطلة، وأما

فانبىن على هذا التفريق معرفة األحكام، إذا الفقهاء ملا يقولون هذا فرض هذا واجب هذا 
ع كل شيء يف موضعه الصحيح، سنة؛ هم ال يريدون أن يزهدوك يف السنن؛ وإمنا يريدون أن تض

تعرف ما الذي يرتتب من األحكام على الفعل أو على الرتك، عند التعارض ماذا نقدم كما ذكران، 
 الثواب املرتتب على هذا، والثواب املرتتب على هذا، فوائد كثرية تنبين على معرفة هذه التفاصيل.

الوضوء من حيثيتني:                              وهلذا ترى املصنف هنا ذكر مرتني الوضوء، تكلم على 
حيثية واجبات الوضوء أو فرائض الوضوء، يعين: احليثية الواجبة الصفة الواجبة للوضوء؛ وهي  -1

اليت تقتصر فيها على النية ألهنا شرط، والتسمية ألهنا واجبة، وغسل األعضاء األربعة مع الرتتيب 
للوضوء، من توضأ هبذه الطريقة؛ فوضوؤه صحيح.                                    واملواالة، اليت هي الستة فروض

(؛ أي صفة الوضوء الكاملة. فصل يف صفة الوضوءوهناك شيء آخر وهو ما يذكره اآلن: ) -2
 : يعين الذي أييت اإلنسان فيه ابلواجبات والفرائض واملستحبات، فهو أكمل.الكاملة

الفقهاء التزهيد يف السنن أو مل يزده طلب العلم إال زهدا يف السنن؛ فإنه فمن فهم من كالم 
 شخص مدخول النية وضعيف التدين ومل يزده العلم خشية هلل سبحانه وتعاىل.

لكن من فهم من كالم الفقهاء الفهم الذي يريده الفقهاء ويقصدون إليه؛ فهذا شخص قد 
 أحسن أن يضع الشيء يف موضعه الصحيح.

مطرد معنا اي أخوة يف أبواب الفقه، حني نتكلم على )احلقوق والواجبات(، ملا أتت وهذا 
مثال يف أبواب )املعامالت(، ملا أتت يف أبواب )النكاح ابب عشرة النساء( ويذكرون احلقوق اليت 

تكون للزوج واحلقوق اليت تكون للزوجة، هم يتكلمون على احلق الذي يكون عند التنازع عند 
ال يتكلمون على الفضل، ال يتكلمون على اإلحسان، وإمنا يتكلمون على القدر األدىن القاضي، 

الذي هو ينبين عليه أن للحاكم أن يلزم أو أن يعزر أو أن يفسخ النكاح وما إىل ذلك، هو ال 
يتكلم على الفضل، فال أتخذ من هذا إن هو هذا القدر األدىن هو القدر األعلى مبعىن واحد؛ 

 هذا غلط.
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و مثال شخص يبدأ يطلب العلم فيعرف إن صالة اجلماعة يف املسجد ليست واجبة عند األئمة أ
األربعة، حىت احلنابلة القائلون بوجوب اجلماعة؛ يقولون مبطلق اجلماعة وليست مجاعة املسجد، 
ا فيزهد يف صالة اجلماعة يف املسجد ويفرط فيها وال يبايل هبا بعد أن كان متمسكا هبا وال يرتكه

 أبدا؛ هذا ضعف يف التدين، هذا يدل على اخللل.
فهناك فرق اي مجاعة بني أن تدرس هذا لتعرف ما ينبين عليه من أحكام عند الرتك عند 

التعارض، إعذار الناس، عدم اإلنكار يف اخلالف، هذه أمور تنبين على هذا التفريق، ال أن 
ب العلم وابال عليك ونقصا يف يضعف متسكك أنت هبذه السنن وهبذه الفضائل، فيكون طل

تدينك ونقصا يف متسكك ابلكتاب والسنة ، وهلذا أنت تتعجب أحياان من ردات أفعال بعض 
الناس، يعين ملا كنت أتكلم قدميا يف مسألة )اإلسبال(؛ معقول أان ملا أقول: إن اإلسبال مكروه يف 

يوم تروح وتشرتي ثواب خمصوصا املذهب وعند املذاهب األربعة لغري خيالء؛ مث أتيت أنت اثين 
طويال من أجل أن ينزل على الكعبني؟! هو أان أقول لك: اإلسبال مستحب أو واجب؟! أان أقول 

لك: اإلسبال مكروه، فردة الفعل غري املنضبطة هذه تدل على خلل تربوي أو خلل نفسي، وال 
التمسك ابلسنن أو ضعف يالم حينئذ العامل وال يالم الفقيه؛ ألنه ال يدعو الناس إىل ضعف 

االتباع، هو يبني، كون املتلقي عنده خلل يف نفسيته أو يف ردات أفعاله نتيجة لشيء مورس عليه 
من قبل، أو ليس شخصا سواي؛ فهذه مسؤولية املتلقي.                                                           

 اآلن وأقول: السنة والتمسك ابلسنة، لكن ماذا علينا نعم؛ املتكلم يتكلم وحيرتز مثل ما أحرتز أان
إذا مل يفهم الناس، هل نغري األحكام، هل جنعل السنن واجبات، هل جنعل املكروهات حمرمات 
حىت يلتزم الناس هبا ؟! هذا ليس السبيل، فينبغي أن يبني اإلنسان هذا، وأن يفهم طالب العلم 

 هذا جيدا.
 كلم على صفة الوضوء.وهذه مقدمة مهمة قبل أن نت

هذا التفريق من أجل أن تعرف ما الذي ينبين على ترك هذه املستحبات إذن؛ يذكر العلماء 
 عند التعارض، الثواب املرتتب على هذا والثواب املرتتب على هذا، وما إىل ذلك.

 املؤلف الشيخ مرعي رمحه هللا يف هذا املنت قليال ما يذكر صفات العبادات، وهي مما نقص
فيه منت )الدليل( عن منت )الزاد( وحنوه من املتون املوازية ملنت )دليل الطالب(، ففي )زاد املستقنع( 

 عقد فصال لصفة الوضوء، وفصال لصفة الغسل، والتيمم ذكر صفته، وكذلك الصالة عقد فصال
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ليت ذكر يف صفة الصالة، الشيخ مرعي رمحه هللا ال يفعل هذا غالبا، فهي من املواضع القليلة ا
 فيها املؤلف رمحه هللا تعاىل صفة العبادة.

 .يعين كيفية الوضوء(: يف صفة الوضوء)فصل:  قال رمحه هللا:
مث يغسل وجهه  ،مث يتمضمض ويستنشق ،يغسل كفيهو  ،مث يسمي ،أن ينوي :وهى

وال جيزئ غسل ظاهر شعر اللحية إال أن ال يصف  ،من منابت شعر الرأس املعتاد
مث ميسح  ،-وال يضر وسخ يسري حتت ظفر وحنوه-مث يغسل يديه مع مرفقيه  ،البشرة

ويدخل  ،مجيع ظاهر رأسه من حد الوجه إىل ما يسمى قفا والبياض فوق األذنني منه
 :مث يغسل رجليه مع كعبيه ومها ،سبابتيه يف صماخي أذنيه وميسح إبهباميه ظاهرمها

 .العظمان الناتئان
 .: أي صفة الوضوءوهي

وعرفنا النية وأهنا شرط، وعرفنا أحكامها يف الدرس املاضي، وعرفنا أنه ينوي رفع : أن ينوي
احلدث األصغر، أو الطهارة ملا ال يباح إال هبذه الطهارة من احلدث األصغر كالصالة والطواف 
ومس املصحف، أو ما تسن له الطهارة كقراءة القرآن، أو التجديد املسنون انسيا حدثه، أربعة 

 صور للنية اجملزئة هنا.
                                             )استقبال القبلة(:  ترك املؤلف سنة مل يذكرها وهي:

وذكرت يف الدرس املاضي أنه يسن أن أييت ابلنية قبل أول مستحبات الطهارة وهو استقبال القبلة، 
ب إال بدليل، كخطبة اجلمعة فإن خطيب فإن استقبال القبلة يف الوضوء ويف سائر العبادات مستح

اجلمعة ال يستقبل القبلة بل يوليها ظهره ويستقبل املستمعني املأمومني، وإال فاألصل أنه يستقبل 
 القبلة يف العبادات كلها.

 قال رمحه هللا:
واحلكم  ،هذا احلكم التكليفي ؛: النية شرط، شرط لصحة الوضوءمث يسمي ،أن ينوي

 الوضعي هلا أهنا واجبة. 
 .والتسمية واجبة يف الوضوء وليست فرضا كما عرفنا: مث يسمي
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هذه أيضا من السنن، غسل الكفني سواء مرة أو أكثر؛ هي من السنن هنا، : يغسل كفيهو 
إذا استيقظ اإلنسان من نوم ليل انقض لوضوء كما عرفنا، وما سوى ذلك جيب  اوغسل الكفني إمن

 مستحب.فإنه 
هنا أمجل  :مث يغسل وجهه من منابت شعر الرأس املعتاد ،مث يتمضمض ويستنشق

املؤلف الكالم على املضمضة واالستنشاق، قال: مث يتمضمض ويستنشق مث يغسل، طبعا تالحظ 
ما الذي فعله  اآلن أن هناك اختالف يف صيغة العطف اليت ذكر هبا املضمضة واالستنشاق،

( ومل يقل: مث يتمضمض مث مث يتمضمض ويستنشق مث يغسل وجهه) املؤلف؟ املؤلف قال:
يستنشق مث يغسل وجهه؛ يعين: عطف االستنشاق على املضمضة بـــ )الواو(، وعطف غسل الوجه 

 كأنه يريد أن جتمع بني املضمضة واالستنشاق؛ وهذا أفضل.  (، وهذا يفيد فائدة؛بــــ )مث
:                                                           مع الوجهحنن عندان سنن يف املضمضة واالستنشاق 

وحينئذ فلو قدمت الوجه على الفم واألنف على املضمضة  ،: قلنا: أن الفم واألنف من الوجهأوال
               واالستنشاق فوضوؤك صحيح؛ ألنه عضو واحد أصال.                                                                                  

                                                    الرتتيب الذي هو فرض؛ هو الرتتيب بني األعضاء.                     
وأما يف العضو الواحد؛ فالرتتيب مستحب إذا كان هناك رتبة مثل ما نقول: املضمضة واالستنشاق 
يبدأ ابملضمضة واالستنشاق قبل غسل الوجه، ولكن هذا على سبيل االستحباب، فلو بدأ بغسل 

ه صحيح، ملاذا؟ ألنه عضو واحد، فليس هو كأن يقدم الوجه قبل املضمضة واالستنشاق؛ فوضوؤ 
                                           ، هذه أوال.غسل يديه إىل املرفقني على غسل وجهه؛ هنا قدم عضوا على عضو

املضمضة واالستنشاق: يتمضمض بيمينه، ومل يذكر املؤلف هذا هنا، ولكنه مستحب أن  :اثنيا
يستنشق أيضا بيمينه وأن يستنثر بيساره.                                                 يتمضمض بيمينه وأن

فاملضمضة تكون ابليمني، واالستنشاق يكون ابليمني، واالستنثار يكون ابليسار، ومل يذكر املؤلف 
 رمحه هللا هذه املسألة.

                                                     ما هي الصفة املستحبة يف املضمضة واالستنشاق؟ 
وهذا أكمل شيء، مث أن يكون غسلتني، مث غسلة  الصفة املستحبة عموما: أن تثلث األعضاء

 الذي هو الواجب.وهذا هو القدر األدىن  واحدة
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 فالغسلة الواحدة؛ واجب، والثانية أفضل، والثالثة أفضل من االثنتني.
إن شاء من غرفة  -كما عرفنا-يستنشق بيمينه ويتمضمض بيمينه : هنا قالوا: الصفة األوىل

إن شاء املضمضة ثالث مرات واالستنشاق ثالث مرات( يعين:  : ثالاث ثالاث،)يعينوهو أفضل، 
أن تتمضمض وتستنشق ثالاث للمضمضة وثالاث لالستنشاق من  شيء، أفضل وهو أفضلمن غرفة 

أن  : ]اس ال يفعل هذا لكن هذا أكمل شيء؛ حلديثغرفة واحدة، طبعا فيها صعوبة، ومعظم الن
عليا رضي هللا عنه توضأ فمضمض ثالاث واستنشق ثالاث بكٍف واحد، وقال: هذا وضوء نبيكم 

                                                                                     رواه اإلمام أمحد يف املسند. [صلى هللا عليه وسلم
وتتمضمض وتستنشق ثالث مرات، ثالاث للمضمضة وثالاث لالستنشاق من إذن؛ أتخذ كفا واحدا 

 نفس الغرفة، هذه الصفة األوىل.
: قالوا: وإن شاء من ثالث غرفات، فيأخذ غرفة للمضمضة واالستنشاق، وبعد الصفة الثانية

الطريقة، وهذا أيضا فيه ذلك غرفة للمضمضة واالستنشاق الثاين، وبعد ذلك الثالث بنفس 
[، أنه مضمض واستنشق ثالاث بثالث غرفاتحديث علي رضي هللا عنه وهو يف الصحيحني: ]

 إمنا األوىل كان بغرفة واحدة. 
: قالوا: وإن شاء من ست غرفات، يعين يفصل بني املضمضة واالستنشاق، الصفة الثالثة

ة، لكن األكمل ما ذكرانه، وهذا فيه وهذا يفعله معظم الناس اآلن، وهو أيضا حتصل به السن
رأيت النيب صلى هللا عليه حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده رضي هللا عنه قال: ]

[ ووضوؤه عليه الصالة والسالم كان ثالاث ثالاث، فلزم أن وسلم يفصل بني املضمضة واالستنشاق
 واملستحب أن ال يفصل ، لكن األوىلوهذا رواه أبو داود يف سننه يكون هذا من ست غرفات،

 بني املضمضة واالستنشاق، هذا املستحب.
: إدارة املاء يف الفم؛ وليس وضع املاء، يعين جمرد وضع املاء يف الفم ال يكون املضمضة

مضمضة، لو أن شخصا وضع املاء وجمَّه أو ابتلعه بدون حتريك؛ ال يكون متمضمضا، يعين مل 
، فالبد من مضمضة بتحريك املضمضة عندان فرض أيت ابلواجب فوضووؤه غري صحيح؛ ألن

املاء ولو أدىن إدارة، يعين ال يلزم أن تستوعب الفم كله ولكن ولو كان أدىن إدارة، طبعا الكمال أن 
 تبالغ فتديره يف الفم كله إال أن تكون صائما. 
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 األنفجذبه ابلنفس إىل ابطن األنف وال يلزم إىل أقصاه، لكن إىل أقصى : واالستنشاق
 .تكره املبالغة يف املضمضة واالستنشاق حال الصيام .مستحب إال يف الصيام فيكره

املاء وخيرجه )ميجه( بدون أن حيركه، هو   فهذه أيضا مما ينبغي فهمها؛ ألن بعض الناس يضع
مل يتمضمض، أو يدخل املاء دون أن جيذبه إىل ابطن األنف؛ فهذا أيضا ليس استنشاقا، فالبد 

 التنبه هلذا. أيضا من
 قال املؤلف رمحه هللا: 

فظاهر كالمه أنه ال يفصل؛ ألنه مل يقل: مث يتمضمض مث : مث يتمضمض ويستنشق
 ، هذا يفيد أنه جيمع بينهما وهذا أوىل.يستنشق

 :مث يغسل وجهه: أراد أن يعرفك احلد الذي جيب غسله يف الوجه، قال: مث يغسل وجهه
  يعين ثالث مرات.

 .من منابت شعر الرأس املعتادوحد الوجه يذكرونه طوال وعرضا، قالوا إن حد الوجه: 
ألن بعض الناس شعر رأسه ينزل إىل جبهته )األفرع(، واألفرع هذا  : ملاذا قالوا املعتاد؟املعتاد

                        ال عربة به، ألننا نتكلم يف الشعر املعتاد.                                                
وهناك من ال يكون الشعر يف مقدم رأسه، ينحسر عن مقدم رأسه، الذي يسمى اآلن )األصلع( 

أو )األجلح(، فهذا أيضا ال عربة به، وإمنا العربة من منابت شعر الرأس املعتاد إىل ما احندر من 
 اللحيني والذقن طوال.

 : العظمان اللذان يف أسفل الوجه.اللحيني
 : جممع اللحيني.الذقن

من منابت شعر الرأس املعتاد إىل ما احندر من اللحيني والذقن طوال مع اللحية إذا كان يف 
ألن ذلك كله داخل يف حد الوجه، حلية، مهما اسرتسلت، مهما طالت، فإنه جيب غسلها؛ 

 حتصل به املواجهة.
ليست من الوجه، األذن من : يعين ما بينهما، األذن نفسها ومن األذن إىل األذن عرضا

 الرأس، لكن من األذن إىل األذن؛ يعين ما بينهما عرضا.
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                                                                   فيدخل يف هذا جمموعة من شعور الوجه:
َفَقة -3  الِسبااَلن -2  الشارب -1 اللحيني اللحية )اليت تنبت على  -5احلاجب   -4  الَعنـْ

 هذا كله داخل يف الوجه الذي جيب غسله.العارض؛  -7الِعَذار  -6  والذقن واخلد(
كذلك أيضا هناك شيء مهم؛ قالوا: يستحب أن يتعاهد هذا املفصل الذي بني اللحية 

 واألذن )البياض(، كثري من الناس ال يغسله وال يتنبه له، فالبد أن يتنبه لغسله.
ِصماَخ  اذيالوجه )الِعَذار(، وهو الشعر النابت على عظٍم انتٍئ حيأيضا قالوا: يدخل يف 

ابملوازاة هلذا الصماخ يف عظم انتئ وعليه شعر، هذا الشعر  .وصماخ األذن: خرق األذن ،األذن
 يسمى عذارا، فيجب غسله يف الوجه وال ميسح يف الرأس.

إىل الذقن، يعين انبت الشعر الذي حتت العذار ويدخل يف الوجه: العارض، والعارض هو 
 على اخلد واللحني، فهذا كله يغسل يف الوجه.

لكن قالوا: ال يدخل يف الوجه: )الُصدُْغ(؛ وهو الشعر الذي يكون فوق العذار، مما حياذي 
رأس األذن وينزل عنه قليال، وهذا الشعر من الرأس ويسمى: ُصْدغا، وهذا ميسح مع الرأس وال 

 جيب غسله مع الوجه.
أيضا ال يدخل فيه: )التَّْحِذيف(؛ وهو الشعر اخلارج إىل طريف اجلبني من جانيب وكذلك 

 الوجه، فال جيب أيضا أن يغسل مع الوجه، فإن هذا ميسح مع الرأس.
وكذلك أيضا ال يدخل فيه: )النـََّزَعة(؛ وهي ما احنسر عنه الشعر من جانيب الرأس، وهي 

 كلها من الرأس.  الرجال. فهذه ليست يف كل الرجال، ولكنها موجودة يف بعض
إذن؛ هذه الشعور البد أن متيز الشعور: شعور الوجه: احلاجب والشارب والعنفقة والسباالن 

 والعارض والعذار واللحية طبعا كلها؛ هذا كله يغسل.
وأما هذه الشعور: اليت فوق العذار من رأس األذن إىل العذار الذي هو الصدغ؛ فهذا ميسح 

 يكون مع الوجه، والصورة توضح لك ذلك.مع الرأس وال 
عندان شيء أيضا يتعلق ابلشعور اليت يف الوجه، الشعور اليت يف الوجه منها الكثيف 

                                                                                         ومنها اخلفيف:
 لون البشرة، يعين أنت ال ترى لون البشرة من حتت: هو الذي ال يُرى من ورائه ةالكثيفاللحية 
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هذا الشعر )اللحية(، كما ترون اآلن صوريت، أنت ال ترى لون بشريت حتت حلييت، فهذه حلية  
 كثيفة ليست خفيفة.

 اليت يُرى من ورائها لون البشرة. : وهياخلفيفةاللحية 
                                                                                    س: هل بينهما فرق؟ 

 .يف الوضوء بينهما فرق، وأما يف الغسل فال فرق نعم،ج: 
جيب غسل ابطن الشعر اخلفيف، يعين البد أن توصل املاء إىل البشرة؛  :: قالوايف الوضوء

صل هبا املواجهة، فالبد من إيصال املاء إىل ابطن الشعر ألهنا تُرى، فإذا رئيت فهي من الوجه، حت
اخلفيف كاللحية اخلفيفة.                                                                                      

وأما إذا كانت كثيفة؛ فيجب غسل ظاهرها يف الوضوء، ويستحب ختليلها أبن أتخذ كفا من ماء 
حتتها وتغسل ابطن اللحية استحبااب، ال جيب يف اللحية الكثيفة، لكن جيب يف وتعركها من 

 اخلفيفة، هذا يف الوضوء، وهكذا بقية شعور الوجه.
فيجب ختليل اللحية وإيصال املاء إىل ابطن الشعور مطلقا خفيفة كانت أو   :وأما يف الغسل

تغسل ظاهر الشعر وابطن الشعر،   كثيفة ال فرق، يف الغسل جيب أن يصل املاء إىل البشرة مطلقا
كذلك يف الرأس يف الوضوء متسح الرأس فقط ليس بشرة الرأس وإمنا شعر الرأس هذا يف الوضوء، 

لكن يف الغسل جيب أن توصل املاء إىل أصول الشعر إىل ابطن شعر الرأس أيضا مع ظاهره، فالبد 
 من التنبه هلذا. 

ال يف اخلفيفة وال يف الكثيفة؛ ألنه تراب فال تدخله أما يف التيمم فال يستحب التخليل مطلقا 
 يف ابطن الشعور.

 مل يقل إىل أين، قال:: يغسل وجهه من منابت شعر الرأس املعتادهنا ملا قال املؤلف: 
إىل ما احندر من ] هذا أيضا قصور يف العبارة، كان ينبغي أن يقول: إىل منابت شعر الرأس؛ 

، هذا ذكرانه [ومن األذن إىل األذن عرضا]، (زاد املستقنع)كما قال يف [ اللحيني والذقن طوال
 ل الكالم.لنكم  

:                                  وال جيزئ غسل ظاهر شعر اللحية إال أن ال يصف البشرة قال:
 يعين اخلفيفة.  :ال جيزئ غسل ظاهر شعر اللحية
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يعين: ال جيب؛ بل جيب، لكنه ال يكفي، ال  ال جيزئ: ال يكفي، هو ال يريد أنه ال جيزئ 
 حيصل به اإلجزاء، اللحية اخلفيفة اليت تصف البشرة؛ البد من غسل ابطنها.

: البد أن تكتب جبانبها: أي اخلفيفة، وهذا أيضا نوع ال جيزئ غسل ظاهر شعر اللحية
 تقصري يف العبارة، أي اخلفيفة اليت تصف البشرة.

 ؛يعين يكون كثيفا: إال أن ال يصف البشرةين هذا يكمل، : يعإال أن ال يصف البشرة
وال جيزئ غسل ظاهر شعر اللحية إال ، فهو استثناء من قوله: فحينئذ يكفي غسل الظاهر

)فيجزئ االقتصار على الظاهر وال جيب حينئذ غسل  ال يصف البشرة( يكون الشعر كثيفا)أن 
 الباطن وإمنا يستحب( وهذا يف الوضوء.

(، فيه منافذ )األنف والعني(، وعرفنا أن )األنف والفم( جيب العني)هنا يف شيء: الوجه فيه 
 ،أيضا منفذاملضمضة واالستنشاق ومها يسميان أيضا فرضني، لكن ملا أتت تقول: )العني( والعني 

لكنه إذا وضع قطرة يف عينه فأحس  ،ويف الصيام قالوا: إن العني ليست منفذا معتادا إىل اجلوف
العني منفذ وإن مل يكن معتادا.                                                ن؛إذ .بطعمها يف حلقه فإنه يفسد صومه
                                                                      ؟ س: فما حكم غسل ابطن العني

، طيب العني ما حلها وهي داخلة يف  أنت ستوجب علينا غسل ابطن الفم وابطن األنفيعين
الوجه )العني من الوجه( ؟                                                                                      

قالوا: ال جيب غسل داخل العني فهذا مستثىن، ال جيب غسل داخل العني ال يف الوضوء وال يف 
                                                                         الغسل، وال يستحب، بل يكره.   

ال جيب؛ ممكن يكون مستحب؛ فقالوا: واليستحب.                                                      
 وال يستحب؛ ممكن يكون مباحا وممكن يكون خالف األوىل؛ فقالوا: يكره. 

من حدث أصغر أو أكرب ولو أمن الضرر، بل يكره وال جيب حىت فيكره غسل داخل العني 
من النجاسة، يعين حىت لو دخلت قطرات من جناسة إىل داخل العني فال جيب غسل داخلها من 

 النجاسة ويعفى عن ذلك يف الصالة.
عبارة القرآن الكرمي إىل املرافق، لكن ملا كان إىل  :مث يغسل يديه مع مرفقيهقال رمحه هللا: 

 قد يراد هبا: أن الغاية ال تدخل، فال يدخل املرفق، عرب الفقهاء بـــ )مع(؛ ألنه جيب أن تستوعب
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املرفق، جيب أن يدخل املرفق هذا الذي يسميه العامة )كوعا( وهو غلط كما ذكرت يف 
 الدرس املاضي، جيب غسل يديه مع مرفقيه.

أنه يغسل من الرسغني أو من  هنا إشكال كبري وغلط كبري يقع فيه كثري من الناس وهو:
الكوع )عظم يلي اإلهبام كوع( إىل املرفق، طيب والكف؟ يقول لك: الكف غسلته يف أول الوضوء 

نقول: ما هي العالقة؟ غسله يف أول الوضوء مستحب، غسله اآلن فرض، والبد من الرتتيب، 
 فالبد أن تغسل اليدين بعد الوجه.

راف األصابع من الظفر إىل املرفق، وال ينفع أن تغسل إذن؛ تنبه أنه البد أن يغسل من أط
من الرسغني إىل املرفق وترتك الكفني، ال تصح طهارتك حينئذ، تركت جزءا من العضو مل تغسله، 

 فيغسل يديه مع مرفقيه.
: يعين جيب استيعاب العضو، لكن ال يضر وال يضر وسخ يسري حتت ظفر وحنوهقال: 

ضر الكثري إذا كان كثريا، وضابطه العرف، حيث كان يسريا فإنه لكن يوسخ يسري حتت األظافر 
 يعفى عنه.

: يعين حنو حتت الظفر؛ كوسخ يسري ابألذنني، وابألنف، وما يكون حتت ظفر وحنوهقوله: 
يف فتوق الرجل من الوسخ، أحياان يكون بعض الناس رجله فيها شقوق فيكون فيها بعض الوسخ؛ 

يسريا، هذا هو املذهب، وهذا مستثىن من: استيعاب األعضاء أو إيصال فيعفى عن هذا إذا كان 
املاء إىل األعضاء.                                                                                               

املاء إىل البشرة حنن عرفنا يف الدرس املاضي أنه البد من إزالة احلوائل، البد من إزالة ما مينع وصول 
 لكن يستثىن من ذلك هذه املسألة.

)) أحلَق الشيخ  عندان قول آخر يف املذهب حيسن ذكره وقد ذكره األصحاب هنا؛ قالوا:
  يعين يف أي مكان-كلَّ يسرٍي منَع حيُث كان على البدن  -يعين ابن تيمية رمحه هللا تعاىل-تقيُّ الدين 

قياسا.                                                            اليسري، أحلقه  يفطبعا الكالم : كل يسري منع.  ((-البدن منكان 
قال: يعين أنتم اي أصحاب قلتم: إن الوسخ يعفى عنه إذا كان يسريا حتت الظفر وحنوه كاألذنني 

ا( منع )يعين واألنف وشقوق الرجل، فأحلق الشيخ تقي الدين قياسا كل يسري )البد أن يكون يسري 
 منع وصول املاء حتته( حيث كان )يعين يف أي مكان كان ابلبدن(، كدم وعجني وحنوه، واختاره.
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 أحلق واختار، يعين أحلقه قياسا يف املذهب، ورجحه اختيارا له.
حينئذ إذا سئلت عن شخص يعمل يف )البوية أو األصباغ( مثال، وعلى كف يده أو على 

قدمه شيء من األصباغ، وحاول أن يزيلها ومل يستطع إزالتها، هل هذا  الذراع أو على وجهه أو يف
 هذا الصبغ موجودا؟على معتمد املذهب تصح طهارته؟ لو غسل هذه البوية أو 

نقول: ال، مل يغسل أعضاءه كلها، وهذا ليس مما يعفى عنه، ليس هو من الوسخ اليسري حتت 
 الظفر وحنوه.

                                                                  طيب يصح عند من؟               
يصح عند شيخ اإلسالم، ألنه أحلق كل يسري منع حيث كان من البدن، لكن بشرط أن يكون 

 يسريا.
              طيب املونكري؟                                                                                            

ال، املونكري ليس يسريا، املونكري عشرة أصابع اي رجل، أين اليسري؟! الظفر الواحد ال يُعد يسريا 
 عرفا، يعين هبذا القدر ال يُعد يسريا عرفا، فليس داخال يف كالم شيخ اإلسالم.

طيب أنتم على املذهب ماذا تعملون؟ لو أن واحدا حاول أن يزيله بكل سبيل لكن ليس 
هناك طريقة، خالص يُقطع جلده يعين حىت يعجبكم اي معشر املتعصبة املتمذهبة !؟              

{.                                                 ال يكلف هللا نفسا إال وسعهاحنن مل نقل: يؤذي نفسه، }
                                                                                          ؟ ال يصلي ال يتوضا :يعين

اصرب واهدأ وصل على النيب صلى هللا عليه وسلم وسوف نقول لك احلل عندان، وحنن نقول لك 
يف قول اثين يف املذهب، لكن احلل عند احلنابلة الذين ال يقولون إال هبذا القول يعملون إيه؟                                     

وا: يزيله بقدر اإلمكان، طيب هذه مسلمة، طيب ال يعرف كيف يزيله يعمل إيه يف نفسه؟ قال
نقول: يتوضأ مث يتيمم بدال عن َغْسِل هذا العضو الذي ال يستطيع أن يصل إليه؛ ألنه ال يوجد 

 سبيل، فيتيمم عند غسل هذا العضو بدال عنه.
                            : جه إىل ما يسمى قفامجيع ظاهر رأسه من حد الو  مث ميسحَ قال رمحه هللا : 

: أول حاجة: مجيع، فال ينفع مسح بعضه، ملا قال: مجيع؛ فال ينفع ثالث شعرات وال ربع مجيع
 الرأس وال غريه، عند احلنابلة واملالكية، حنن واملالكية نوجب تعميم الرأس.
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{، فالباء هذه وامسحوا برؤوسكموطبعا الكل استدل بنفس الدليل، وهو قول هللا تعاىل: }
إيه يعين؟ حنن عندان الباء لإللصاق، فتلصق اليد ابلرأس ومتسح، والبد من التعميم، وال ينفع بعض 

 الرأس وال جزء من الرأس.
حد الوجه الذي هو منابت بداية : ما حد الرأس؟ قالوا: من مجيع ظاهر رأسه مث ميسحَ 

 والوجه من حتت. ، لكن الرأس من فوقشعر الرأس املعتاد
 : مؤخر العنق.من حد الوجه إىل ما يسمى قفا

 ، حكمه حكم الرأس يف املسح، ومنه األذانن.: من الرأسوالبياض فوق األذنني منه
: فيدخل السبابة يف ويدخل سبابتيه يف صماخي أذنيه وميسح إبهباميه ظاهرمها

مسحة واحدة ومل يقل كيف ميسح الصماخ وميسح إبهباميه ظاهرمها مسحة واحدة، وميسح رأسه 
 رأسه.

؟                                                                               س: كيف ميسح الرأس
ج: قال يف اإلقناع وغريه: )) يبدأ بيديه مبلولتني من ُمَقَدم الرأس فيضع طرف إحدى سبابتيه على 

 دَغني مث ميُُِرمُها إىل قفاه مث يردمها إىل ُمَقَدِمه((.الطرف اآلخر ويضع اإلهبامني على الصُ 
وكيفما مسح أجزأ، يعين ال يلزم هبذه الصورة، فكيفما مسح أجزأ حىت لو إبصبع أو خبرقة أو 

 بشيء أو خشبو أو حنو ذلك، املهم حاجة مبلولة ومترها.
                                     :                                        ةمهم اتتنبيه يف عدةهنا 

من مقدم رأسه إىل قفاه مث يردمها إىل املكان الذي بدأ منه، وهكذا قال : أنت تقول: يذهب أوال
فمسح رأسه عبد هللا بن زيد رضي هللا عنه يف صفة وضوء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: ]

ىل املكان الذي بدأ إهبما إىل قفاه مث ردمها  بيديه فأقبل هبما وأدبر بدأ مبقدم رأسه حىت ذهب
وهذا عند احلنابلة تفسري لــ  .[، هكذا قال عبد هللا بن زيد، واحلديث يف البخاري ومسلممنه
 البد من تعميم الرأس لفعل النيب عليه الصالة والسالم.  ؛{، إذنوامسحوا برؤوسكم}

                                                                                    ؟  هذا الرد واجبس: هل 
، وهلذا قالوا: يفعل هذا ولو خاف أن ينتشر مل أَر من صرح ابلوجوب لكنه ظاهر كالمهمج: 
 يهيج، يفعل هذا ولو خاف أن ينتشر شعره فظاهر هذا الوجوب. شعره
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، وهذه جزم هبا يف [ال يردمها إن انتشر شعره]: أي عن اإلمام أمحد رواية أخرى: وعنه
، وجزم هبا الربهان ابن مفلح يف املبدع؛ رجال كان أو امرأة. لكن على املعتمد ولو الشرح الكبري

خاف أن ينتشر شعره، وهذا ظاهره الوجوب، أن البد أن تردها مرة اثنية، ال يكفي أن تذهب بل 
 ن تردمها مرة اثنية.البد أ

طيب ماذا يعمل الذي شعره ينتشر؟ على املذهب ليس لك حل، لكن عندان قوٌل اثٍن يف 
 .املذهب أيضا، وهو طبعا قول الشافعية واحلنفية من ابب أوىل يعين

   .                                     لكن عندان يف املذهب: عفا بعض احلنابلة عن ترك يسري منه للمشقة
وقال ابن قدامة رمحه هللا: )) الظاهر عن أمحد يف الرجل وجوب االستيعاب )الرأس كله(، وأن املرأة 

جيزئها مسح مقدم رأسها((. سيكونون مثل الشافعية.                                                 
إن مسحت مقدم رأسها؛ قال اخلالل: )) العمل يف مذهب أيب عبد هللا )يعين اإلمام أمحد( أهنا 

أجزأها((. رخصة يف املذهب، قول اثن، ليس هو املعتمد لكنه قول اثن يسع اجملتهد أن يفيت به 
 إذا اختاره، وجيوز تقليده أيضا، وإن كان املعتمد ما ذكرانه.

مسألة:                                                                                                   
الوجوب يف مسح الرأس متعلق ابلشعر وليس ابلبشرة انتبه، مسح الرأس متعلق ابلشعر الذي 

ابملسرتسل، يعين يف هذا املوضع الذي من مقدمه من حد الوجه إىل القفا، وليس ابلبشرة وال 
النازل عن القفا ال جيب مسحه يف الوضوء.                                                          الشعر املسرتسل

شعره كشعر النيب عليه الصالة والسالم يضرب إىل منكبيه، أو املرأة اليت شعرها  لو أن رجالس: 
قهاء قالوا ال أبس ابلزايدة عن املنكب حىت طويل إىل املنكب أو حتت املنكب ) حىت إن الف

للرجل(؛ هل جيب يف الوضوء أن متسح هذا الشعر املسرتسل النازل عن القفا؟                                 
ج: ال، إمنا متسح إىل القفا، يف الغسل نعم البد أن تعمم الشعر كله. بينما قلنا يف الوجه: تغسل 

لو كانت اللحية إىل صدرك أيضا تغسلها وجواب؛ ألن هذا كله من  ما اسرتسل من اللحية حىت
الوجه الذي حتصل به املواجهة. إمنا الرأس من الرتأس وهو العلو، فما نزل عن القفا ليس من الرأس 

 الذي ميسح يف الوضوء.
 أنت مكلف مبسح هذا الشعر الذي يف هذا املكان وليس البشرة، فلو أنك لن متسح الرأس
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سحت البشرة؛ مل جيزئك، ال ينفع، مل حيصل القدر اجملزئ عندان، البد من مسح هذا وإمنا م
 فلو مسح البشرة؛ مل جيزئه. الشعر.

                                                                                    : مسألة اثنية
الرأس؛ ليس هناك مشكلة، جيزئ؛ ألن ما مل حيلق من لو حلق بعض شعر الرأس فنزل عليه شعر 

 هذا كله شعر يف الرأس، واملسح  ليس متعلقا ابلبشرة.
  سألة اثلثة: م

الشعر املعقوص املربوط، املرأة اليت أتت ابلشعر املسرتسل وعملته ما يسمى)كعكة( أو عملته 
ته املرأة أو مجعه )طاقية( مثل املصريني يسمونه )طاقية(؛ فهذا املعقوص الشعر املسرتسل الذي مجع

، حىت الرجل وعقصه مبحل الفرض؛ حمل الفرض الذي هو من منابت شعر الرأس املعتاد إىل القفا
هنا يف مؤخر الرأس أو يف أعلى الرأس أو يف جانب  عقص هذا املسرتسل ووضعه يف حمل الفرض

ولوال العقص  الرأس املهم عمل حاجة يف املسرتسل، معقوص عقصه ولفه يف حمل الفرض إىل آخره،
لنزل عن الرأس، لوال أنه عقصه لنزل عن رأسه، وحنن عرفنا أن الرأس إىل القفا، فلوال العقص لنزل 

وصار مسرتسال؛ إذا كان هذا فال جيزئ املسح على هذا املعقوص، الزم تفك العقص ومتسح على 
 الفرض الشعر األصلي الذي يف هذا املوضع؛ ألنك أخذت شعرا ليس من الفرض ووضعته يف

                                                        ومسحته ومل متسح الشعر األصلي املوجود يف حمل الفرض.
فهذه مسألة جيب التنبه هلا، عندان يف املذهب البد من كان قد عقص رأسه ولوال العقص لنزل 

فالبد أن حيل هذا العقص وميسح الشعر واسرتسل ومل يكن يف حمل الفرض الذي هو إىل القفا؛ 
 طبعا هذا على معتمد املذهب الذي هو استيعاب مجيع الرأس.

قلنا ابلقول الثاين: الذي يعفى عن يسريه للمشقة، أو ابلقول الذي قاله املوفق وقاله اخلالل يف  لو
لكن على التفريق بني الرجل واملرأة وأن املرأة جيزئها مسح مقدم رأسها؛ فاملسألة خفيفة هنا، 

  املعتمد البد من فهم هذا وضبطه، وهللا أعلم. 
والكعبان: مها العظمان الناتئان يف : مث يغسل رجليه مع كعبيه ومها العظمان الناتئان

 .أسفل الساق
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ذكر فرائض الوضوء مث صفة الوضوء مث  ؛انظر هنا كيف يفصل فصل: وسننه مثانية عشر:
 :مثانية عشر فصل وسننه أفرد السنن ابلذكر، فقال:

، يعين: مث يستقبل القبلة أوال ، مىت تكون؟ ينويهذه أول واحدةاستقبال القبلة:  -1
 ،[إمنا األعمال ابلنيات] ؛األوىل أن ينوي قبل استقبال القبلة؛ حىت يكون االستقبال هذا عبادة

 فينوي الوضوء مث يستقبل القبلة.
استحبااب، السواك مستحب عند  وعرفنا أن السواك يكون عند املضمضة: والسواك -2

 الوضوء ومستحب عند الصالة كما ذكران يف ابب السواك.
وهذه مستحبة إال إذا استيقظ من نوم ليل انقض للوضوء؛ : وغسل الكفني ثالاث -3

 فتكون واجبة. وهي من الفردات كما عرفنا.
عرفنا يف هذا مستحب كما : داءة قبل غسل الوجه ابملضمضة واالستنشاقوالبَ  -4

؛ الشرح، إذن الرتتيب بني املضمضة واالستنشاق والوجه؛ مستحب، لكن لو أخرت ال إشكال
 ألن كله عضو واحد كما عرفنا.

حنن عرفنا أن املضمضة إدارة املاء يف الفم أدىن إدارة، : واملبالغة فيهما لغري الصائم -5
أو جذبه إىل أصل األنف واالستنشاق جذبه إىل ابطن األنف ابلنفس هذا هو القدر الواجب، 

ولو مل يكن ابلنفس.                                                                                           
جذبه بنفس  :إدارة املاء يف مجيع الفم، ويف االستنشاق :فقالوا: املبالغة يف املضمضةأما املبالغة 

 إال للصائم فتكره. عميق إىل أقصى األنف؛ وهذه مستحبة
 وصول املاء إىل مجيع األعضاء إىلطمئن تحىت : واملبالغة يف سائر األعضاء مطلقا -6

حىت تطمئن إىل وصول املاء إىل مجيع  ؛عنه املاء وغضون الوجه وما إىل ذلك ينبووتدلك ما 
 األعضاء الواجب غسلها.

 وفيه أساريرا ودواخال وأشياء ملاذا؟ ألن يف الوجه غضوان: والزايدة يف ماء الوجه -7
ألن اإلسراف  ؛وشعور وحتتاج إىل زايدة املاء يف غسل الوجه، طبعا حبيث ال يصل إىل اإلسراف

 ، وهذا كله ابملد، فالزايدة هنا زايدة نسبية[كان يتوضأ ابملد:] مكروه، والنيب عليه الصالة والسالم
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يعين ال أتت بنصف لرت وتقول: زايدة يف ماء الوجه وتبدأ تغسل؛ ال، هذه ليست الزايدة 
 املقصودة.
خفيفة جيب غسل ابطنها، وكثيفة  وعرفنا أن اللحية نوعان: :وختليل اللحية الكثيفة -8

جيزئ ظاهرها، لكن يستحب ختليلها أبن أتخذ كفا من ماء فتضعه من حتتها أبصابعك مشتبكة 
  وختلل، أو من جانبها مع عركها، وكذلك العنفقة والشارب إذا كان كثيفا،واحلاجب إذا كان كثيفا.

 والرجلني.اليدين  أيضا يستحب ختليل أصابع :وختليل األصابع -9
هذا أيضا من املستحبات أن متسح أذنيك مباء : وأخذ ماء جديد لألذنني -10

جديد، وهذا فيه فعل ابن عمر رضي هللا عنهما، ويف حديث فيه ضعف، لكن ضعف احلديث ال 
ن متسح األذنني أينايف األخذ به يف االستحباب، يعين بعض الناس يقول احلديث ضعيف فالسنة 

احلديث ضعيف فالسنة  ؟ طيب أان أريد أن أفهم النتيجة هذه أتيت هبا من أين ،دوالرأس مباء واح
أن تقرر هذا لكن  أان ال يوجد عندي اعرتاض ... النتيجة هذه غري ماشية مع املقدمة أن تفعل

قرره تقريرا صحيحا، حديث ضعيف ليس معناه أن احلكم غلط أو احلكم ضعيف، بل املستحبات 
يؤخذ فيها ابلضعاف خصوصا إذا مل يكن يف الباب ما ال يعارضه، وخصوصا إذا كان القياس 
دمها يقتضيه، أقول لك كيف القياس يقتضيه؛ أليس حضرتك تقول إن الفم واألنف من الوجه وتفر 

مباء وبغسل تتمضمض وتستنشق وتغسل وجهك،وهذا غري هذا مع أنه عضو واحد !فلما تقول 
أن األذانن من الرأس ال يدل على أهنما ميسحان مباء واحد، فكيف وعندان أيضا حديث ضعيف 

يستحب أن أتخذ لألذنني وعندان فعل صحايب، كل هذه احلاجات جمتمعة جتعل العلماء يقولون: 
.                                                                                                         ماء جديدا

أييت واحد ويقول: ال، احلديث ضعيف، فكان ماذا احلديث ضعيف؟! ومن قال لك أن احلكم 
 ضعيف ؟!
لكفني ظاهر كالمه اإلطالق، يعين حىت بني ا :وتقدمي اليمىن على اليسرى -11

، وحىت بني األذنني وهذا قاله الزركشي وقدمه يف اإلقناع، وقال تغسل الكف اليمني قبل اليسار
األزجي: ميسحهما معا، لكن ظاهر كالمه األول؛ أنك تقدم كل ما فيه ميني ويسار تقدم فيه 

 [، وهذا عام.كان يعجبه التيامناليمني لعموم أن النيب عليه الصالة والسالم : ]
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جماوزة حمل الفرض يعين أبن تغسل قدرا زائدا على القدر : وجماوزة حمل الفرض -12
املفروض من أعضاء الوضوء، وهذا لقول أيب هريرة يف احلديث أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: 

إن أميت أيتون يوم القيامة غرا حمجلني من أثر الوضوء، فمن استطاع منك أن يطيل غرته ]
إن هذه مدرجة من قول أيب هريرة، طيب وماذا يعين ؟ على العني والرأس، قول أيب ، قالوا [فليفعل

هريرة صحايب، قوله حجة عندان، فلما تقول: مدرجة؛ هذا حبث حديثي، ليس معناه إنه ليس له 
قيمة، هي هلا قيمة يف الفصل بني كالم النيب عليه الصالة والسالم والزايدة املوجودة من الراوي، 

حديثي على العني والرأس مهم جدا، لكن هناك شغل فقهي البد أن تفصل بينهما، فال هذا شغل 
هذه مدرجة يف احلديث يعين نشطب عليها، هي مدرجة ِمْن َمن؟ من حممد عبد الواحد تقل يل: 

أدرجها يف احلديث حىت تشطب عليها؟! أبو هريرة الذي أدرجها يف احلديث، أبو هريرة اي رجل 
ذا وأنت متطمن فيستحب، وكان أبو هريرة يفعل هذا رضي هللا عنه. قال نعيم صحايب، فتأخذ هب

رأيت أاب هريرة رضي هللا عنه يتوضأ فغسل وجهه ويديه حىت كاد يبلغ املنكبني، مث اجملمر: ]
غسل رجليه إىل الساقني، مث قال: مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: إن أميت أيتون 

[، فأبو هريرة فسر هذا احلديث هبذا الفعل، أان عندي أبو حمجلني من أثر الوضوءيوم القيامة غرا 
 هريرة أوىل من غريه، ما الذي جيعلين أترك فهم الصحايب هلذا؟

إذن؛ غايتهما إىل املنكب يف اليدين، وإىل الركبة يف الرجلني، كما قال ابن عوض يف حاشيته 
                                                                      على الدليل.                            

وقال الشيخ مرعي رمحه هللا يف الغاية: ]بغسل صفحة ُعُنٍق مع غسل مقدمات رأس يف غسل 
الوجه، وبغسل عضدين يف غسل اليدين، وساقني مع غسل القدمني[، كل ذلك من الزايدة اليت 

 رض وهي مستحبة. ذكروها هنا وجاوزت حمل الف
وهذا بشرط أن تكون الغسلة األوىل قد عم ـت العضو، : والغسلة الثانية والثالثة -13

 ،ألن إذا مل تعم العضو فليست غسلة كاملة، فإذا عمت الغسلة األوىل العضو فهذا هو الواجب
 والثانية أفضل والثالثة أفضل.

يعين التذكر، عندان  ؛ذِكرذُكر أو : واستصحاب ذكر النية إىل آخر الوضوء -14
 استصحاب الذُكر )بضم الذال أو كسرها(. -2استصحاب احلكم   -1أمران: 
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: يعين أن ال تقطعها وهذا فرض، استصحاب حكم النية أن ال تقطعها استصحاب احلكم
وهذا فرض، ألنك إذا قطعت النية يف أثناء العبادة؛ بطلت العبادة. شخص يتوضأ غسل وجهه 

يه إىل املرفقني ومسح رأسه مث قطع نيته مث غسل رجليه بعدما قطع نيته؛ نقول: إن ونوى غسل يد
 غسل الرجلني غري معترب ليس منواي.

)التذكر(: أبن تكون متذكرا ال تعُزُب النية عن خاطرك يف مجيع األفعال،   استصحاب الذُكر
ت يف األول وانتهى، كل حاجة تعملها مستحضر النية معها، تغسل يديك بنية الوضوء، اان نوي

تتمضمض بنية الوضوء وتستنشق بنية الوضوء، وتغسل وجهك بنية الوضوء، كل حاجة ماشي 
عليها عضوا عضوا ال يعزب عن خاطرك التقرب إىل هللا عز وجل هبذه األفعال عضوا عضوا، وهذه 

                                                                                 .مستحبة وليست واجبة
يعين تقدم النية عند أول مسنون، وقلنا إن هذا  :واإلتيان هبا عند غسل الكفني -15

  فيه نظر، بل األوىل أن تقدمها على االستقبال كما ذكر اخللويت رمحه هللا.
أن النطق ابلنية مستحب على  وضحناها يف الدرس املاضيوهذه  :والنطق هبا سرا -16

 معتمد املذهب سرا ويكره اجلهر هبا، وتناقشنا فيها كثريا يف الدرس املاضي.
وقول أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده  -17

، بعا للمنتهىهذا ت ؟ نعم، يقول هذا فقط :ورسوله مع رفع بصره إىل السماء بعد فراغه
. زاد يف اإلقناع وزاد مرعي يف الغاية أيضا عبده ورسولهاملنتهى اقتصر على هذا الذكر إىل قوله: 

اللهم اجعلين من التوابني واجعلين من املتطهرين، سبحانك اللهم وحبمدك أشهد أن تبعا له:]
حممدا عبده  وأشهد أن[، فأنت ملا أتت وتعلق على هذا )ال إله أنت أستغفرك وأتوب إليك

( ال تقل: ويف هذا قصور ألنه مل يذكر، هو ال قصور وال حاجة، اآلن هو تبع املنتهى، ورسوله
أشهد أن ال إله أنت أستغفرك املنتهى اقتصر على هذا القدر، وأما يف اإلقناع فزاد إىل قوله: ]

 [.وأتوب إليك
بصره إىل السماء هذا أيضا مستحب، أن يرفع  :مع رفع بصره إىل السماء بعد فراغه

 ويقول هذا الذكر الوارد. 
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يستحب أن يتوىل وضوءه بنفسه من  :ةوأن يتوىل وضوءه بنفسه من غري معاون -18
غري أن يعاونه أحد، يعين من غري ان يعينه أحد يف صب املاء وغسل األعضاء وما إىل ذلك، لكن 

 .ويصب عليه املاء وما إىل ذلك ن يكون معه معني حىت لو مل يكن هناك عذر،يقرب له املاءأيباح 
ومل يذكر املؤلف رمحه هللا حكم تنشيف األعضاء، وتنشيف األعضاء جائز أيضا لكن تركه 

 أفضل كما يف اإلقناع.
أنه يكره نفض يده  [، ويف شرح املنتهى وهو املعتمد: ]يكره نفُض املاءوقال يف اإلقناع: ]

 [.وال يكره نفض املاء بيده عن بدنه
املسح ن قد أتينا على هذا الفصل وما يتعلق مبستحبات الوضوء، ونقف عند ابب )هبذا نكو 

 ( ويكون يف الدرس القادم إن شاء هللا. واآلن أنخذ أسئلتكم.على اخلفني
 

 األسئلة:  
أريد أن أعرف حدود الوجه اي شيخ من انحية الذقن، هل هو يشمل اجلزء  :1س

الواصل إىل الرقبة أم ال؟                                                                                   
  هي جممع اللحيني، إمنا الرقبة حتت وليس هلا عالقة ابلوجه. :الذقنج: 

تنشق بغرفة واحدة، أفهم بثالث غرفات لكن بغرفو واحدة ال كيف أمتضمض وأس  :2س
 أدري كيف؟ 

: أان قلت لك: أتخذ غرفة واحدة وتتمضمض وحترك املاء يف فمك ومتجه وتستنشق وبعد ج
، وبعد ذلك تستنثر، وطبعا من السنن اليت مل يذكرها املؤلف: االستنثار، وذكرانه أنه يكون ابليسار

الثة، لكن حتتاج إىل تدريب قليال حىت تستطيع أن تعملها، وهو أفضل، ذلك تكرر الثانية، والث
 ولك أن يكون بثالث غرفات أو ست غرفات، هي ممكنة لكن حنن فقط غري متعودين عليها.

 : هل البد من سحب املاء داخل األنف؟ 3س
فيكره، : نعم البد، وال يلزم إىل أقصى األنف، األقصى هذا مستحب مبالغة إال يف الصيام ج

 لكن الواجب هو سحب املاء بنفس وال يلزم إىل أقصاه ولكن إىل ابطن األنف.
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 : لو بقااي مونكري على األظافر ويسرية؟ 4س
، واألستون واحلاجات البد من إزالتها، وإزالتها ليست صعبة وال متعذرة وال أي حاجةج: 

                                                                                    اليت تعملوهنا هذه تزيل كل حاجة.
فلو أن بقااي املونكري بقيت وامرأة مل تنتبه له وبعد الصالة وجدت أهنا توضأت؛ نقول إذا حصل 

 الوضوء مع بقااي املونكري؛ فالوضوء ابطل ال يصح.  
 ملاء وال جبرية عليه؟ هل يتيمم املرء لعضو مصاب يضره ا: 5س

 نعم.ج: 
 األصلع ماذا يفعل؟  :6س
 ميسح، األصلع ليس له شعر يف الرأس ولكنه ميسح على رأسه، على البشرة. ج:
 : جيب إزالة الكحل الذي يكون سايح حتت العني وعامل طبقة رقيقة؟ 7س

واألصباغ  إذا كان جمرد لون؛ فال جيب، لكن إذا كان طبقة له جرم جسم مثل املونكريج: 
وما إىل ذلك؛ فنعم البد من إزالته. يعين امرأة واضعة مكياج لون فقط؛ ال جيب إزالته؛ ألنه لون  

 كاحلناء، وأما جسم جرم مادة تزال قشرة؛ فهذه البد من إزالتها.
شخص بعد عملية جراحية ال يستطيع النزول لغسل قدميه ماذا يفعل؟ هل ميكن  :8س

 جله؟أن يسيل املاء فقط على أر 
هو التدليك مستحب، التدليك عندان وعند اجلمهور مستحب خالفا للمالكية، فيكفيه ج: 

أن يصب، لكن بشرط ان يغلب على ظنه أن املاء عمَّم العضو، يعين التدليك مستحب، فال يلزم 
 الرجلني. أن ينزل ويدلك، يكفي أن يصب حيث استوعب

 : لو يف ضمادة على احلاجب جلرح يتيمم بعد االنتهاء من الوضوء؟ 9س
نعم، لو يف على احلاجب شيء جرح أو ما إىل ذلك؛ فيتيمم، لكن ليس بعد أن ينتهي، ج: 

بل يف أثناء غسل الوجه، يعين يغسل الصحيح ويتيمم عن اجلريح، وبعد ذلك يغسل يديه إىل 
ب واجب فيكون التيمم يف حمل غسل العضو لو كان مغسوال، املرفقني، هذا يف الوضوء ألن الرتتي

وال ينفع يف آخر الوضوء ملا يكون يف الوجه، آخر الوضوء هذا لو كان يف الرجلني؛ من أجل 
 الرتتيب.
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: عدم استغراق املاء يف الغسلة األوىل وتعويض ما مل يصله املاء من أجزاء العضو 10س
 رب جمزائ؟ يف الغسلة الثانية والثالثة ال يعت

: ال، يعترب جمزائ حيث عمم بتلفيق غسلتني أو ثالث غسالت، لكن ال يبقى امسه غسل ج
ثالث مرات، حىت تنال ثواب الثالث غسالت البد من أن تعم كل غسلة احملل، حنن نقول: 

غسلة، يعين تستوعب العضو كله، فلو هو مل يستوعب يف الغسلة األوىل والثانية كملت؛ يبقى 
الثنتني مع بعض تلفيقا بقوا غسلة واحدة، لكن حىت تكون غسلة اثنية واثلثة؛ البد من هاتني ا

 التعميم يف كل غسلة.
 غرفة واحدة من املاء ميكن تكفي ثالث مضمضات وثالث استنشاقات؟ : 11س
 ممكن وهللا، هو يقول لك: مستحب، ممكن لكن حنن غري متعودين فقط. ج:
 الرأس متعلق ابلشعر؟  : مل أفهم جيدا قولكم: مسح12س
: يعين ليس متعلقا ابلبشرة، هذا هو معىن كالمي، إين أان قلت لك ال ينفع أن أيخذ ماء ج

ومن حتت الشعر ومسح البشرة ومل يبل الشعر؛ الينفع، البد أن متسح الرأس الذي هو الشعر، 
 متعلق بشعر الرأس وليس ابلبشرة، وكذلك مسألة العقص اليت ذكرانها.

 هل جيب غسل ثقب األذن؟  :13س
 .: هم قالوا: تدخل السبابتني يف صماخ األذن، ليس غسال بل مسحا فقطج
 ؟ فوق األذن لبياضاملقصود اب ما هو: 14س
 .هو البياض الذي بني اللحية واألذن وهو من الوجه ج:
 : لو نسيت بقااي مونكري يسري أكون قد أبطلت الوضوء والغسل؟ 15س

املذهب ومذهب اجلمهور من نسي بقااي مونكري وتوضأ أو اغتسل نعم، وهللا على ج: 
 وبعدما صلى اكتشف؛ فال تصح طهارته عند مجهور العلماء.

 : مىت يكون التيمم عن العضو الذي مل يستطع غسله؟ 16س
يكون يف حمل غسله مع الرتتيب، يعين لو كان الوجه؛ يبقى يف حمل غسل الوجه، لو كان ج: 

 غسل اليدين إىل املرفقني، وهكذا. اليدين؛ يبقى بعد
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 : رجل اليستطيع أن يغسل رجليه لكرب سنه ماذا يفعل؟ 17س
يفعل ما يستطيع، فإذا مل يستطع الغسل مطلقا؛ يتيمم عن غسلهما، مل يكن عنده من ج: 

 يغسل بنفسه؛ يتيمم بدال عن غسلهما.يوضئه وال يستطيع أن 
 هل جيب غسل الكرمية اليت توضع على الوجه قبل الوضوء؟  :18س

حنن قلنا عموما إذا كان لوان هذا هو الضابط إذا كان لوان فقط وليس جسما؛ فالجتب ج: 
 إزالته، وإذا كان جسما جرما قشرة تزال؛ هذه البد من إزالتها.

 : كيف  يتيمم أثناء الوضوء ويداه مبلولتان؟ 19س
 مم. عادي، ينشف ويتيج: 
ذكرمت أن التسمية يف احلمام مكروهة فاألوىل أن خيرج يسمي مث يدخل للوضوء،  :20س

لكن لو يف ذلك مشقة هل إذا مسى يف احلمام يصح الوضوء مع كراهة ذكر هللا أم الكراهة 
 جتعل الوضوء ابطال؟

ع هذه من مسائل اخلالف اليت اختلف فيها األصحاب املعاصرون، يعين تناقشت فيها م ج:
بعض املشايخ الكرام هل تكون التسمية مكروهة جمزئة أو ال، وكنت أقول إهنا ال جتزئ مث ظهر يل 

 أهنا جتزئ مع الكراهة. 
 ؟ العمل أم داخله استصحاب حكم النية ركن أم شرط وهل هي خارج :21س
وحنن قلنا أن الشروط عموما  هو فرض، النية شرط لكن جيب أن تستصحب حكمها. ج:

تكون قبل العبادة وتكون مع العبادة، يعين شروط العبادة: ما يكون قبلها ويستمر فيها، خبالف 
 الفرض الذي هو من ماهية العبادة.

 ماذا عن شعر اللحية الذي على الذقن عند غسل الوجه؟ : 22س
 .ستغسله كما قلنا ج:
 أي نظم يف الفرائض تنصح حبفظه؟  :23س
 .الرحبية ج:
 هل تغسل اللحية من أسفل؟  :24س

 هي أصال من أسفل ليست من اللحية، ما حتت الرقبة ليس من اللحية، وال يغسل، إيهج: 
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 عالقة الرقبة ابلوجه؟ ليست واجبة.
  : ما رأيكم مبنظومة روضة املراتد يف نظم مهمات الزاد؟25س
 أوىل. : هو نظم مقبول، وأان أحب حفظ املنت، حفظ املنتج
 

 .أكرمكم هللا وابرك هللا فيكم
نكتفي هبذا القدر، ونسأل هللا تعاىل لنا ولكم علما انفعا وعمال صاحلا، وجزاكم هللا خريا  

 .على حسن استماعكم، وغفر هللا لنا ولكم
 والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 


